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§ Ärende 
 Beslut     
 
1 Utseende av justeringsperson 
 

HMS-kommittén utser Eric Fagerberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
2 Fastställande av dagordning 
  
 Kommittén beslutar att fastställa utsänd dagordning med följande tillägg under övrigt: 

– Akademiska hus svar angående utrymningslarm på grund av lågt tryck i 
ventilationsanläggning. 

 – Studentrepresentant till utrymningsövningen 
 
3 Föregående mötesprotokoll 
 
 Protokollet läggs till handlingarna. 
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4 Skyddskommitténs protokoll 
  

Claes Nilén informerade om att 
– Man vid senaste mötet presenterade resultatet från medarbetarenkäten. HMS-kommittén 
konstaterar att det saknas instruktioner på hur enkäten skall hanteras på institutionerna.  
– Rutiner och ansvar för val och utseende av skyddsombud skall ses över tills nästa val. 
 

5 Ärende rörande Företagshälsovården 
 

Inga ärenden föreligger. 
 
6 Meddelande 
 

Claes Nilén meddelar att LU ställer sig bakom Fairtrade City Lund och att det är önskvärt 
att verksamheterna t.ex. väljer kaffe som är Fairtrade märkt. 
Karl-Erik Bergquist meddelar att Katarina Celander-Öhrström från LTH-kansli skall delta 
i CAS nästa skyddsrond. 
 

7 Aktuella byggnadsfrågor  
  
 Claes Nilén meddelar att:  

– LU-bygg har för avsikt att stänga avfallstationen, men att en remiss om detta kommer 
att skickas ut till berörda. Avfallsstationen används tillfälligt av Sysav. 
 

8 Kvicksilver i Kemicentrums avloppsvatten  
  

En preliminär tidplan för spolningarna av avloppsledningarna på Kemicentrum har 
upprättats som i huvudsak innebär att husen skall spolas etappvis med början i hus IV.  
Eftersom hus IV är tomställt kommer detta hus att saneras med hjälp av Akademiska hus 
entreprenör OCAB och arbetet där planeras av dem.  
Efter spolningar och provtagningar skickar Kemicentrum resultaten från dessa till LU-
byggnad som sammanställer ett samlat svar från LU till Miljöförvaltningen. 
 

9 Studentärenden 
 

 Inga ärenden föreligger. 
 

10 Miljödiplomering av Kemicentrum 
   
 Inga ärenden föreligger. 
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11 Tillstånd för brandfarlig vara 
 

Tommy Ljungdell meddelar att: 
– Avdelningarna som flyttat in i de ombyggda lokalerna i hus III måste förnya sina 
tillstånd för brandfarlig vara. Ett första steg i denna process är att de berörda 
avdelningarna inventerar sina brandfarliga kemikalier och gaser. 

 
12 Rapporterade arbetsskador/tillbud 

 
Claes Nilén rapporterar följande tillbud:  
– Bioteknik: En kvicksilvertermometer i en skakinkubator gick sönder- På grund av 
komplicerad sanering av instrumentet har Per Malmqvist på Sysav kontaktats för 
rådgivning. Avdelningen skall kontrollera om det finns fler kvicksilvertermometrar och 
samla in dessa. 
 

13 Skyddsrondsprotokoll, Kemicentrum 
 

Skyddsronder inrapporterade från Collodial Resources, KC-gemensamt och 
administrativa enheten, Kemiteknik, Livsmedelsteknologi samt Teoretisk kemi.  

 
14 Övrigt. 
  

– Akademiska hus har lämnat en redogörelse om ventilationsbortfallet i hus III den 7 
augusti men HMS-kommittén anser att den är oklar och begär ett förtydligande.  
– Johanna Löfgren deltar i utrymningsövningen som studerandeobservatör. Mats 
Cedervall föreslår att till nästa års utrymningsövning skall KC kontakta 
brandutbildningen för eventuell hjälp med observationer.    
  

 
15 Nästa möte. 

 
Kommande möte: 29 november 13.15. 
 

  
 Vid protokollet  
 Tommy Ljungdell 
 

 
 
 
Justeras  
Karl-Erik Bergquist  Eric Fagerberg 
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